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Partener de încredere pentru 
sănătatea românilor
Pentru că împreună, putem face mai mult

Noi credem că investiţia în sănătate este o investiţie în 
viitorul societăţii româneşti. Prin urmare, contribuţia noastră 
la sectorul medical din România înseamnă mai mult decât 
produsele pe care le comercializăm și soluțiile de diagnostic 
care oferă sprijin profesioniștilor din sănătate să ia cele mai 
bune decizii de tratament. Cu ajutorul expertizei de peste 120 
de ani a Grupului Roche, am desfăşurat campanii de educaţie 
în sănătate, am facilitat accesul sistemului medical românesc 
la cele mai noi inovaţii în medicină și diagnostic şi am ajutat 
oameni din toată ţara să aibă mai multă grijă de sănătatea lor. 

Ne face plăcere să vă punem la dispoziție primul raport consolidat, al 
implicării sociale a tuturor diviziilor Roche prezente în România.
Am continuat să ajutăm și în 2017, iar poate cea mai bună dovadă 
în acest sens sunt cele peste 21.000 de teste de diagnostic gratuite 
oferite pacienților anul trecut și zecile de mii de români care au 
beneficiat de campaniile de prevenție și educație pentru sănătate 
pe care le-am susținut. 
Cu toate acestea, suntem conștienți de provocările deosebite cu 
care ne confruntăm zi de zi în sănătate. Aspecte precum finanțarea 
sistemului de sănătate și accesul pacienților la medicamente și 
soluții de diagnostic sunt probleme pe care cu toții le cunoaștem. 
Ce contează cu adevărat este că, în parteneriat cu toți cei implicați, 
să găsim soluții pentru aceste dificultăți și să contribuim cu toții la 
sănătatea românilor. 
Nu trebuie să uităm că fiecare dintre noi poate fi pacient, la un 
moment dat. De aceea, parteneriatele cu asociațiile de pacienți, 
cu organizațiile neguvernamentale, cu furnizorii de servicii clinice 
și de laborator și cu societățile profesionale au un rol deosebit în 
a identifica nevoile reale de sănătate ale românilor. De asemenea, 
considerăm că este parte din responsabilitatea noastră ca 
profesioniștii din sănătate români să fie la curent cu cele mai noi 
abordări din medicina modernă. 
Cu toții, avem același obiectiv: o societate mai sănătoasă. Pentru 
a atinge acest țel, toate părțile implicate trebuie să colaboreze, 
companii, autorități, medici și pacienti, clinici și laboratoare. Ne 
bucurăm că în ultimii ani am devenit un partener de încredere, 
pentru sănătatea românilor. 
Drumul este lung și abia am început. Când ne confruntăm cu 
obstacole, cel mai important este să ne amintim ce ne motivează 
să continuăm. Pentru noi, dorința de a face o diferență în bine, de 
a îmbunătăți viața oamenilor este cea mai importantă motivație pe 
care o putem avea.

Martine Draullette
Director General,  
Roche România

Nora Galli
Country Manager, 
Roche Diagnostics Romania

Andrei Foișor
Head of Diabetes Care
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Prevenție pentru viață – 
campanii de prevenție și 
educație pentru sănătate
 Peste 30 de proiecte derulate împreună cu 
asociații de pacienți și ONG-uri din domeniul 
sănătății
Se spune că sănătatea este cea mai mare avere pe care un om o poate avea. De aceea, credem că este 
mai ușor să previi, decât să tratezi. Noile descoperiri din medicină fac mult mai ușoară prevenția unor boli 
cronice, dacă se pune însă accent pe educația pentru sănătate și pe importanța controalelor medicale 
periodice. Responsabilitatea noastră este să punem sănătatea pe primul loc, pentru fiecare dintre noi. 
De aceea, în anul 2017, am susținut peste 30 de proiecte și campanii, împreună cu asociații de 
pacienți și organizații non-guvernamentale, menite să crească gradul de conștientizare al importanței 
prevenției pentru sănătate. Domeniile în care aceste organizații au desfășurat proiecte și campanii 
acoperă în principal zona oncologiei, dar și alte arii precum boli autoimune, boli infecțioase, boli ale 
sistemului nervos central sau diabet.
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Cancerul – o prioritate în prevenție și 
educație 
Anual, în România, sunt diagnosticate 
aproximativ 80.000 de cazuri noi de cancer, 
în timp ce 30.000 de decese sunt provocate 
de această boală. Oncologia este o prioritate 
națională și considerăm că Roche trebuie să fie 
alături de pacienții din România, nu doar prin 
produsele noastre, ci și prin expertiza de peste 
100 de ani în afecțiunile oncologice. Proiectele 
pentru pacienții cu cancer susținute de 
compania noastră în anul 2017 au pus accentul 
pe informare și diagnosticare precoce pentru 
unele dintre cele mai grave forme de cancer: 
cancerul de sân, cancerul pulmonar, cancerul 
ovarian, cancerul de col uterin sau melanomul.

„Nu am făcut destul” – a 4-a ediție a caravanei  
de controale medicale gratuite pentru femeile  
din mediul rural
Unul dintre cele mai importante proiecte sprijinite de Roche, campania 
de informare și controale medicale gratuite pentru cancerul de sân 
„Nu am făcut destul”, organizată de Federația Asociațiilor Bolnavilor 
de Cancer din România, s-a desfășurat în perioada septembrie – 
noiembrie 2017. Aflată la a 4-a ediție, campania s-a desfășurat în 
cinci județe din zona Moldovei (Suceava, Neamț, Bacău, Iași, Vaslui) 
și a constat în efectuarea de investigații medicale gratuite pentru 
suspiciuni de cancer de sân, dar și glicemii, electrocardiograme 
și teste de vedere. Aproximativ 1.000 de femei din zone rurale, cu 
acces limitat la servicii medicale, au beneficiat de aceste investigații 
medicale gratuite, anul trecut. Peste 15% dintre ele au fost depistate 
cu probleme la sâni, iar aproape jumătate dintre acestea prezentau 
formațiuni de natură canceroasă.

campanii
31Roche România a susținut în anul 

2017 peste 30 de proiecte și campanii, 
împreună cu asociații de pacienți  
și organizații non-guvernamentale
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„Cancerul pulmonar nu așteaptă” – Campanie 
de informare despre importanța depistării 
precoce a cancerului pulmonar
Cancerul pulmonar reprezintă principala cauză de 
deces prin cancer la nivel mondial, în timp ce în 
România, o persoană pierde lupta cu această boală, 
în fiecare oră. Campania, realizată de Federația 
Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, a dorit 
să sublinieze importanța diagnosticării precoce, care 
în acest tip de cancer poate crește cu 55% șansele 
de supraviețuire ale pacienților. În cadrul campaniei, 
autorități publice din domeniul sănătății, medici și 
pacienți au tras din nou un semnal de alarmă asupra 
principalului factor de risc – fumatul – și au evidențiat 
importanța unui stil de viață sănătos și al controalelor 
medicale periodice.

Testarea HPV – metodă sigură de luptă 
împotriva cancerului de col uterin
Din nefericire, cancerul de col uterin ocupă locul al 
doilea în lista tipurilor de cancere feminine care produc 

cele mai multe decese anual în România, după cancerul 
de sân. În colaborare cu laboratoarele partenere ale 
Diviziei de Diagnostic a Roche România, am oferit 
vouchere pentru testarea gratuită a 500 de paciente și 
am continuat să oferim materiale educaționale, pentru 
testarea virusului HPV.

#Vocea ta se aude – campanie de informare 
despre cancerul ovarian
Cancerul ovarian este o formă de cancer agresivă, 
cu șanse de supraviețuire extrem de scăzute, dacă 
este diagnosticată târziu. În plus, nu există o metodă 
de depistare precoce general acceptată, cu excepția 
controalelor medicale periodice. Se estimează că 1.850 
de românce primesc anual acest diagnostic, dintre care 
peste 1.000 pierd lupta cu boala. Sub sloganul „Vocea 
ta se aude”, campania a reamintit tuturor că acest tip de 
cancer se numără printre cancerele care pot fi tratate cu 
succes, dacă este diagnosticat la timp. De aceea, scopul 
campaniei a fost de a crește numărul femeilor care se 
prezintă la medic pentru un consult de specialitate.
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#Vocea ta se aude

«Cancerul pulmonar nu așteaptă»
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necesară gestionarii diabetului de către copii, dar și în 
conștientizarea efortului fizic ca metodă de creștere 
a calității vieții persoanelor cu diabet. În urma acestei 
campanii, au fost procurate kit-uri și accesorii care vor 
face viața mai ușoară copiilor și tinerilor care suferă de 
diabet.

Scleroza multiplă este o afecțiune a sistemului 
nervos central, care afectează aproximativ 7.500 de 
persoane în România, în proporție majoritară femei.  
Scleroza multiplă este principala cauză de dizabilitate 
prin boală a adultului tânar. Cu ocazia zilei internaționale 
de luptă împotriva sclerozei multiple, în colaborare cu 
asociațiile de pacienți din domeniu (Asociația Scleroză 
Multiplă din România, Asociația Pacienților cu Afecțiuni 
Autoimune, Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple, 
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative 
și Asociația Scleroză Multiplă București), am susținut 
conferințe și evenimente în cadrul cărora pacienții cu 
scleroză multiplă au primit materiale informative despre 
boală și gestionarea cât mai eficientă a acesteia. Mai 
mult, în cadrul campaniei „Vreau să fiu independent”, 
derulată de Asociația Învingătorii Sclerozei Multiple, am 
sprijinit achiziționarea de cârje, cadre pentru deplasare, 
scaune cu rotile și alte dispozitive de care au beneficiat 
300 de pacienți cu scleroză multiplă.

Hemofilia este o boală cronică a sângelui, care 
împiedică coagularea normală a acestuia și necesită 
tratament pe durata întregii vieți. Aceasta duce la o 
scădere semnificativă a calității vieții, iar gestionarea 
bolii reprezintă o provocare majoră pentru pacienți și 
familiile lor. De aceea, am susținut proiectul “Week-end 
în familie” derulat de Asociația Națională a Hemofilicilor 
din România. Acest proiect, desfășurat pe parcursul a 4 
săptămâni, cu participarea a peste 80 de pacienți, și-a 
propus să educe, să informeze și să consilieze pacienții 
și familiile acestora cu privire la metode de gestionare 
mai eficientă a bolii, pentru a crește calitatea vieții 
pacienților cu hemofilie.

Bolile cronice nu trebuie să fie o povară
Din păcate, în România, bolile cronice ocupă un loc 
fruntaș din punct de vedere al incidenței. Potrivit 
statisticilor, în țara noastră trăiesc 3,5 milioane de 
bolnavi cronici, dintre care 1,7 milioane suferă de 
hepatită B sau C și 1 milion suferă de diabet. 
Anul trecut, am fost alături de Coaliția Organizațiilor 
Pacienților cu Afecțiuni Cronice pentru proiectul 
“Săptămâna Pacienților”. În cadrul acestui proiect, 
pacienții cu boli cronice au facut schimb de experiență și 
au dezbătut problemele cu care se confruntă, împreună 
cu reprezentanți ai autorităților publice din domeniul 
sănătății și cu medici.
Accesul organizațiilor de pacienți în procesul decizional 
în domeniul sănătății este o practică curentă în Uniunea 
Europeană. Proiectul „Inteligență în sănătate”, desfășurat 
de Alianța Pacienților Cronici din România, pe care l-am 
sprijinit în 2017, dorește să convingă autoritățile publice 
din domeniul sănătății să crească gradul de informare 
al pacienților cu privire la teme esențiale pentru 
îmbunătățirea sistemului de sănătate din România. 
În cadrul acestui proiect au fost organizate sesiuni 
de informare pe subiecte de interes pentru pacienți, 
precum drepturile pacienților, procesul de aprobare al 
medicamentelor, programe naționale de sănătate sau 
finanțarea sistemului de sănătate.
În 2017, în parteneriat cu Asociația Pacienților cu 
Afecțiuni Hepatice, am facilitat testarea pentru virusurile 
HVC și HVB a peste 8.500 de persoane, în timp ce, cu 
ocazia zilei internaționale a luptei împotriva hepatitei, 
am fost parteneri la o serie de activități menite să atragă 
atenția asupra prevenției acestei afecțiuni. 

Diabetul este, de asemenea, o boală cronică gravă, 
care afectează deopotrivă femei, bărbați, tineri și 
vârstnici, iar dacă nu este ținută sub control poate 
duce la complicații foarte grave. În acest context, 
am fost alături de organizatorii campaniei „Da, și eu 
pot! – Turul României pe bicicleta cu diabet”, care 
a constat în colectarea de donații pentru aparatura 
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«Vreau să fiu independent»
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Sănătatea femeilor din România, în 
atenția Parlamentului European
La mijlocul anului trecut, Parlamentul 
European a găzduit o masă rotundă pe 
tema luptei împotriva cancerelor feminine 
în România, „Closing the gap on women’s 
health in Europe: the fight against women’s 
cancers in Romania”. În cadrul acestei 
întâlniri, reprezentanții Coaliției pentru 
Sănătatea Femeii din România au prezentat 
rezultatele studiului „Afecțiunile Oncologice 
Feminine în România”, aducând astfel în 
atenția Parlamentului European problemele 
existente în tara noastră, în legătură cu trei 
tipuri de cancer care afectează femeile: 
cancerul de sân, cel de col uterin și cancerul 
ovarian.
 
Caravana de Diagnostic Mobil
Campania de informare, prevenție și 
depistare precoce a cancerului de sân și 
a celui de col uterin, sprijinită de Roche 
România, a continuat și anul trecut, în 
perioada septembrie-decembrie 2017, în 
trei localități din județele Argeș, Giurgiu și 
Vrancea. În cadrul acestei campanii, 1.500 
de femei au beneficiat de investigații gratuite 
pentru depistarea riscului de cancer de sân 
și de col uterin, precum și alte investigații 

medicale gratuite. În cadrul proiectului au 
fost efectuate 590 de mamografii și 1.163 de 
teste Babeș-Papanicolau.
Rezultatele acestor investigații au relevat 
încă o dată necesitatea creșterii gradului 
de conștientizare a controalelor medicale 
periodice pentru aceste maladii. Astfel, 29% 
dintre femeile consultate au prezentat risc 
de cancer de sân și au fost îndrumate către 
medicul specialist, în timp ce 7% au fost 
direcționate către un medic oncolog. În ceea 
ce privește riscul de cancer de col uterin, 
rezultatele au fost chiar mai îngrijorătoare, 
circa 13% dintre femeile examinate fiind 
îndrumate direct către un consult oncologic. 

Prima analiză socio-economică  
a impactului cancerului de sân  
în România
La finalul anului trecut, Coaliția pentru 
Sănătatea Femeii a lansat studiul „Povara 
cancerului de sân în România. Beneficiile 
investiției într-un program de screening 
pentru cancerul de sân”, realizat în perioada 
mai – septembrie 2017, de echipa de 
consultanță Deloitte. Acest studiu reprezintă 
prima analiză socio-economică cu privire 
la impactul pe care cancerul de sân îl are 
asupra femeilor din România, dar şi asupra 

Coaliția pentru Sănătatea 
Femeii – o șansă la viață pentru 
pacientele din România
Sănătatea femeii – o prioritate pentru 
autorități

Coaliția pentru Sănătatea Femeii a fost înființată în mai 2016, la inițiativa Fundației „Renașterea” 
și include ONG-uri, asociații de pacienți, societăți medicale, companii, presă și autorități publice, 
reuniți în efortul comun de a îmbunătăți șansele de supraviețuire pentru femeile din România 
afectate de cancerul de col uterin, de sân și de cancer ovarian. În anul 2017, Coaliția pentru 
Sănătatea Femeii a făcut pași importanți în sprijinul femeilor din țara noastră. 
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sistemului medical şi mediului economic 
din țara noastră. De asemenea, studiul 
analizează care sunt investițiile necesare 
şi beneficiile generate de implementarea 
unui program național de screening pentru 
cancerul de sân. 
Potrivit acestui studiu, costurile totale 
generate de cancerul de sân pentru bugetul 
național la nivelul anului 2017, au fost de 
peste 1,2 miliarde lei, ceea ce reprezintă 
0,16% din PIB, pentru un număr de circa 
115.000 paciente care au sau au avut 
cancer de sân. Aceste costuri includ atât 
costuri medicale directe (asistență medicală 
primară, ambulatoriu de specialitate, spital, 
costurile de tratament și altele) cât și cele 
societale, generate de concediile medicale, 
prestațiile sociale pentru handicap, 
productivitatea pierdută prin incapacitate 
temporară de muncă, handicap și deces 
prematur la vârsta activă, costuri de 
deplasare. Studiul a evidențiat faptul că 
70% din costurile generate de cancerul de 
sân sunt costuri societale și doar 30% sunt 
costuri medicale. 
În acest context, studiul arată că 
implementarea unui program național de 
screening ar crește şansele de supraviețuire 
pentru o femeie cu cancer de sân cu 30%, 
în timp ce costul mediu de tratament 
pentru o pacientă cu cancer de sân ar 
scădea cu 18%, ceea ce ar aduce economii 
importante la bugetul sănătății. Vedem astfel 
că beneficiile implementării unui astfel de 
program sunt atât de natură financiară, prin 
eficientizarea cheltuielilor cu fiecare pacient, 
cât și societală, prin impactul pozitiv social și 
uman deloc neglijabil. 

Inițiative caritabile pentru 
pacientele cu cancer de sân
În 2017 am fost în continuare alături 
de Fundația Renașterea în proiectele 
caritabile desfășurate pentru pacientele 
cu cancer de sân. Cursa caritabilă “Race 
for the Cure” și iluminarea în roz a clădirii 
Globalworth Tower din București au fost 
două evenimente prin care personalități din 
lumea culturală, artistică, reprezentanți ai 
societății civile, autorități centrale și locale 
au ajutat la strângerea de fonduri pentru 
continuarea campaniilor de informare și 
oferirea de servicii medicale femeilor care 

au nevoie. Ediția de anul acesta a însemnat 
și lansarea Campaniei Internaționale More 
Than Pink, ocazie cu care compania Roche 
a primit un premiu pentru susținerea 
constantă a Coaliției pentru Sănătatea 
Femeii și implicarea în campaniile sociale 
din domeniul sănătății.

Demersuri încununate de succes – 
program pilot de screening pentru 
cancer de sân
La finalul anului trecut, Ministerul Sănătății 
a anunțat lansarea unor programe regionale 

de screening pentru cancerul de sân. Coaliția 
pentru Sănătatea Femeii consideră că 
această evoluție reprezintă un pas binevenit 
în depistarea timpurie a cancerului de sân 
în România, ce vine în urma campaniei 
derulate de Coaliția pentru Sănătatea Femeii 
şi partenerii săi în ultimul an și jumătate, 
și a implicării active a altor organizații 
neguvernamentale, a diferitor lideri de opinie, 
persoanelor publice și reprezentanților 
media, în sensul promovării importanței unui 
răspuns cât mai eficient al autorităților în 
combaterea cancerului de sân.
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Medicina personalizată
Medicina de mâine pentru pacienții de azi
Peste 21.000 de teste de diagnostic şi investigații gratuite oferite pacienților 
români pentru diagnosticarea bolilor cronice grave

Cancer de col uterin Cancer pulmonar

21.517
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Poliartrită  
reumatoidă

767 teste
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Dacă ne gândim la cancer, de exemplu, ne referim de fapt 
la peste 250 de tipuri de cancer şi la 350 de gene care pot 
suferi mai mult de 100.000 de mutații.  Cu ajutorul testelor 
moderne de diagnostic însă, putem obține acum un profil 
tumoral detaliat. Mai mult, un diagnostic corect, primit la 
timp, poate salva vieți, fiind în acelaşi timp benefic atât 
pentru medici şi sistemul medical, cât şi pentru autoritățile 
de reglementare. 
Combinând punctele forte ale Diviziei de Farmaceutice 
şi ale celei de Diagnostic, cu expertiză dovedită în 
biologie moleculară, Roche este unic poziționat pentru a 
transforma medicina personalizată în realitate.
În medicina modernă, investigațiile medicale amănunțite 
sunt obligatorii pentru un diagnostic precis şi corect, 
mai ales în cazul unor afecțiuni grave, precum cancerul 
de sân, cancerul pulmonar sau de col uterin, cancerele 
limfatice, hepatitele virale, tuberculoza sau poliartrita 
reumatoidă. Datorită acestor teste, pacienții primesc 
tratamentul potrivit profilului lor individual. 
Cu toate acestea, în acest moment, unele dintre aceste 
teste nu sunt compensate, ceea ce îngreunează accesul 
pacienților la aceste investigații, care sunt însă necesare şi 
obligatorii, conform ghidurilor de tratament. De aceea, în 
anul 2017, Roche România a susținut efectuarea gratuită a 
peste 21.000 de teste de diagnostic şi moleculare pentru 

o serie de boli cronice. Aceste teste au fost oferite prin 
intermediul laboratoarelor partenere, dar şi în clinici, 
spitale şi institute de cercetare, precum şi pe durata 
unor caravane de controale medicale gratuite în zonele 
defavorizate. 
Pentru pacienți, fiecare oră fără tratamentul necesar, 
poate însemna o evoluție nefavorabilă a bolii. În cursul 
anului trecut, prin intermediul unui program de acces 
rapid la medicație, am facilitat accesul la tratament pentru 
50 de pacienți cu o boală pulmonară gravă. De asemenea, 
pentru rezolvarea unor situații punctuale, am donat 
medicație gratuită pentru un număr redus de pacienți, 
aflați pentru o perioadă limitată în imposibilitatea de a-și 
procura la timp tratamentul de care au avut nevoie.
Pentru noi, cel mai important lucru este facilitarea accesului 
a cât mai mulți pacienți la tratamente inovatoare și teste de 
diagnostic de ultimă generație, care îmbunătățesc starea 
de sănătate și prelungesc supraviețuirea în bolile grave. 
Misiunea unei companii farmaceutice, așa cum o întelegem 
noi, este să mearga dincolo de medicamentele pe care 
le produce, și să ajute pacienții să ducă o viață mai bună. 
De aceea sprijinim financiar testele de diagnostic pentru 
pacienții români, pentru că vrem să fim un partener de 
încredere pentru pacienți, sistemul medical și autoritățile 
din domeniul sănătății.

Medicina personalizată presupune cunoaşterea şi utilizarea unor mecanisme 
la nivel molecular şi a unor teste de diagnostic ce permit adaptarea mai bună a 
tratamentelor şi un management mai eficient al bolilor. Fiecare dintre noi este 
diferit, iar medicina modernă ține cont de acest lucru. Acum ştim că aceeaşi 
boală se manifestă distinct în funcție de profilul genetic al fiecărei persoane.  
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Educație profesională pentru  
o medicină modernă
Susținem evoluția medicinei româneşti

Roche este o companie cu peste 120 de ani de experiență în cercetarea şi 
dezvoltarea de produse farmaceutice şi teste de diagnostic. 30 de medicamente 
dezvoltate de Roche – printre care antibiotice, medicamente împotriva malariei 
şi medicamente oncologice – se află pe Lista Medicamentelor Esențiale 
elaborată de Organizația Mondială a Sănătății. Sinergia dintre diviziile de 
Farmaceutice şi Diagnostic a transformat Roche şi în cel mai mare investitor 
în cercetare și dezvoltare, cu peste 9 miliarde de euro in anul 2017. 
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Inovația în medicină a luat un avânt 
spectaculos în primii ani ai secolului XXI, iar 
Roche este în prim planul acestei revoluții. 
Multitudinea provocărilor din domeniul 
medical necesită un efort de colaborare, din 
partea companiilor, oamenilor de ştiință şi 
medicilor. Doar împreună, putem reuşi mai 
mult. Acesta este țelul nostru, să colaborăm 
cât mai strâns cu partenerii noştri şi să venim 
cu soluții pentru nevoile reale ale pacienților.
Cele mai noi inovații în medicină au valoare 
doar când ajung la cei care au cea mai 
mare nevoie – pacienții. Acesta este motivul 
pentru care colaborarea dintre companiile 
farmaceutice şi sectorul medical este o 
verigă esențială în drumul unui medicament 
de la molecula de laborator, până la farmacii 
şi spitale, și apoi la pacienți.

În 2017, angajamentul nostru pentru 
educația profesională în domeniul 
sănătății din România a luat forma 
facilitării accesului la informaţiile 
prezentate în cadrul evenimentelor 
ştiinţifice, publicaţiilor de specialitate sau 
sub forma granturilor pentru participarea 
în echipe internaţionale multidisciplinare 
de cercetare. Colaborările noastre au 
implicat peste 700 de medici şi peste  
200 de laboratoare, clinici, spitale, atât  
din mediul public, cât şi privat.
Suntem încrezători că avem mai mult 
succes atunci când lucrăm împreună 
şi suntem mândri atunci când munca 
noastră cu profesioniştii din domeniul 
medical şi organizațiile de profil a dus la 
progrese pentru pacienți. 
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Începe şcoala şi pentru copiii cu cancer – împreună 
pentru prevenirea abandonului şcolar
Cancerul este o boală care nu discriminează şi îi loveşte chiar şi pe cei 
mici. Copiii care suferă de cancer pierd timp prețios din cauza bolii. Mai 
mult, majoritatea părinților acestor copii au fost nevoiți să renunțe la locul 
de muncă pentru a-i însoți şi a-i supraveghea în unitățile spitaliceşti unde 
pot primi tratament, devenind îngrijitori permanenți. Acest fapt înseamna 
că, din păcate, de multe ori educația copiilor are de suferit, iar în fiecare 
toamnă toate aceste familii trebuie să facă un efort financiar considerabil 
pentru a le procura copiilor cele necesare pentru noul an şcolar.
Proiectul „Începe şcoala şi pentru copiii cu cancer”, desfăşurat de 
Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer, este menit să prevină şi să 
reducă riscul abandonului şcolar pentru copiii ce suferă de mai multe 
tipuri de cancer, inclusiv cancere hematologice. În cadrul acestui 

proiect, în anul 2017, 280 de copii cu posibilități materiale reduse au 
primit rechizite şi manuale pentru noul an şcolar.

Children’s Walk – educație pentru copiii din zone 
defavorizate
Roche Children’s Walk este o campanie a grupului Roche la nivel 
global, care sprijină inițiativele locale ce îşi propun să asigure un 
viitor, atât copiilor din mediul rural care nu au resurse şi oportunități 
să îşi continue educația, cât şi comunităților din care aceştia provin. 
În cadrul acestei campanii, am susținut proiectul „Vreau şi eu în clasa 
a IX-a”, un program de burse desfăşurat de World Vision România. În 
cadrul acestui program, cu ajutorul donațiilor voluntare ale angajaților 
Roche, 8 copii din zone sărace au putut să îşi continue studiile liceale, 
în ultimii doi ani. 

Accesul la educație nu trebuie să 
țină seama de condiția socială
Educația copiilor – siguranța unui viitor mai bun
Toți copiii din zonele defavorizate merită o şansă la o viață mai bună. De aceea, compania Roche 
sprijină inițiativele care îşi propun să asigure un viitor mai bun, atât copiilor din mediul rural care 
nu au resurse şi oportunităti să îşi continue educația, cât şi comunităților din care aceştia provin. 
Noi credem că accesul la educație este unul din drepturile fundamentale ale copiilor şi de aceea 
ne bucurăm să susținem aceste programe.
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contribuţia la sectorul de sănătate
prin taxa clawback în anul 2017

milioane de lei110

investiți în cercetare
milioane lei10

în derulare
în România 

10studii clinice

198
angajați

68% 
femei

32% 
bărbați

Peste 25 de produse
farmaceutice
4 noi produse, 2 noi formulări 
și o extensie de indicație 
în următoarele arii terapeutice:
n cancer de sân metastatic
n cancer gastric
n melanom
n fibroză pulmonară idiopatică
n poliartrită reumatoidă
n leucemie limfatică cronică

Peste 800 de tipuri 
de teste de diagnostic
2 noi teste în următoarele arii:
n detectarea infecției cu Clostridium difficile
n utilizarea în domeniul fertilității

Parteneriate și colaborări

67 clinici, institute și 
       laboratoare specializate
161 spitale
1.065 farmacii

6.600
pacienți tratați anual 
cu produsele noastre

Impactul nostru în comunitate, 
dincolo de cifre

milioane lei
11+
62%

27%

12%

Teste şi investigații 
medicale gratuite 
pentru pacienți

Educație profesională pentru 
sectorul de sănătate

Campanii de prevenție  
şi educație în sănătate
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